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 —הנילואפ המלעה" דע ,"1879־ב .רשאל
ומדל םגד ול השמישש• לצרה לש יתוחא
 םידלי־ןג״ב רומגו• "ןמורב םירמ לש הת
 םעט המ תוארל השק תמאב ."הבייט רפכב
 —תונמאו־תוברתל־תירוביצה־הצעומה הרחב
 ־רתהו־ךוניחה־דרשמ לש ותוסחב תלעופה
 הז בלשב תירבעל ומגרתל הזה רפסב—תוב
 לצרה ראית וב "ילידיאה םולשה" "דקוהד
 היה אובל־דיתעל ולש השדחה. הרבחה תא
 לש העידי־יא לע אלא העידי לע אל םסובמ
 יפכ ,ןכש ז לארש־ץראב תיפרגומדה הביבסה
 ,ולש המדקהב ףסא לאכימ רמ םיעטמש
 גישהל לבת יבחרב םינווגמה ויצמאמ לכב
ועמ לצרה הנפ אל לארשי־ץרא לע רטרא׳צ
 —דאמ רשפא .תימוקמה היסולכואה לא םל
 התיה הביסהש—ףסא רמ ןעוט םנמא ךכו

וה אל ןיידע תיברעה תימואלה העונתה״ש
 רוביחה לולעש םשורה םלואו !"זא העיפ
 ונניא יאדו יברעה ארוקה לע םויכ תושעל
969 1 תנש לש לארשי התיהש גוסה ןמ
וטלש תחת םייחה םיברעל וליחנהל הצור
 וב שי רשא הומתו הנושמ לעפמ והז .הנ

 דאמ השק ןכא יכ תפסונ החכוה םושמ
.ןנמז רבעש תויגולואידיא לש ןתריטפ

.ר .נ

הרייעה
 ׳־בחמש םיעונצ םירפס םתואמ אוה "הרייעה"
 תויונפה ויתועשב םהילע דקוש ינומלאה םר
 תומורת ףוסאל ידכ הברה עגיתמ אוה רחאו
 אצוי ודגנ יוליג ,בגא) םיריקומו םידידי

 תא רואל איצוהל ידכ (!זוע לכב רפסה
 ללכב םא—רפסה לבקתמ בורה״לע .ולמע ירפ

 רפסב ארוקה .לוזליז לש השודג הדימב—
 ישקעמ ףרח—ותעתפהל ילוא ,וב אצמי הזה
 תיסומלופ איהש הביתכו םילטובמ־אל ןונגס
 ־אל ,ירוקמ חותינ—הרקיעב תיביסלופמיאו

בורה־לעו הרגתמ םיתעל ,הוחבה־דח ,יתרגיש

 ץרא) הדיד׳ג־המידק דרא > לצרה רודואית *
 !דדח ריאמ :תיברעל םוגרת •(השדח־הנשי

 תירוביצה הצעומה םעטמ יברעה האצוהה־תיב
: 211 ,תונמאו תוברתל .,םע 1969

 ונב אוה ףסוי־ןב השמ .הבוגתל הרגמ
 דנזיולקל התגולפ ־רב ,רגה ידוהיה ןוירוטסיהה
 רחאל" םשב רפס םדוק םסריפ אוהו ,ותעשב
ה הניא רבודמ הב הרייעה ."ושיו םכראמ
 ־שנה־תצמשומה־תימולחה־תיגלאטסונה הרייע
־ 8ו םינוש םיינויצ םיבתכמ ונל העודיה ,תחכ
 *תא לש לארשי־תנידמ איה אלא ,הפי תורפס
 אלא הניא רבחמה תעדל רשא ,םויהו לומ
תשהו תיפוריאהי־חרזמ הרייעה לש הקתעה
.םדקה־ץראב התל

 ותויתדו ותונויצ לבא ,יתדו ינויצ אוה רבחמה
 ותנעט .ונל עודיהו רכומה ןמ תילכתב תונוש
 תונויצ" םוקל תבייח לארשיי־ץראב יכ איה
 ,דתוא אל—הכלהה לע תססובמ "תילארשיצרא
 ויד לש םי ונלצא ךפשנ הנורחאבש הכלה
 תכלה" ,תשדוחמ הכלה אלא התבוחלו התוכזל
 יכ איה ותסריג .רבחמה ןושלב ,"םילשורי

 זכרמה לש ותרבעהמ האצות איהש ,תודהיה
 עמתשנש לכ לע—הנביל םילשורימ ידוהיה
 ,םילשוריל רמולכ ,לארשי־ץראל הבשי—ךכמ
 ישרשהו יתוהמה יונישה הב ללוחתיש ילב
 דומלת רבעב ויה םא .וז הרזחמ בייחתמה
 הז םידעוימה ,"ימלשורי" דומלתו "ילבב"
 ךותמ ,ותמדא לע בשויה םעל הזו הרוזפל
והיה םויח ירה ,הנושה תואיצמל תוסתיתה
לע ,תוצופתבו תינוביר הנידמב ,םייח םיד
יחל והשלכ ץמאמ תושעל ילב ,"ילבב״ה יפ
 ,רמול ףסוי־ןב הצורש המ ."ימלשורי״ה שוד
 הכירצ לארשי״ץראב תודהיהש אוה ,םצעב
 רמול רשפא .םישדח תירב"תוחולב תולגתהל
כונה תואיצמה ישרש לע הפי עיבצמ אוהש
 יכ ענכשל חילצמ וניא םוקמ םושב ךא ,תיח
 היצזיליביצהו "הפוריא תעיקש" חכונ וליפא
 הינוגו הימרז לכ לע ,תונויצהש—תיפוריאה
 רצות איה ,הל םידגנתמה םימרזה וליפא ללוכ
 תאזכ תושדחתהל עיגהל תודהיה הלוכי—הלש
 התימ לש האצות איה תונויצה .םינפבמ
 חוחתפתהה ץחל ידי־לע תסווש ,ידוהי יחישמ
 ולש יאוולה־תועפותי ברעמה לש תיגולונכטה
 ?ש קיפאל ןווכו (תוימואל ,םזילאינולוק)

 ןמזב״וב—התגשהו—תינוביר הנידמל הפיאש
 תיטבשה תושיה תושממתה איה תונויצהש
.םזיליהינה ןדיעב ידוהיה לש

,ותעדל .תניינעמ הנחבה רבחמה הלעמ ןאכ
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ב רעמה תוברת תרגסמב" לבוס ידוהיה ןיא
ל יחנהש םוש לע אלא ׳ימשה ואצומ םוש לע
א וה ."הלש תורצנה תא תירצונה תוברתל
, רטיפוי תאו ןטוו תא חצר ושיש ךכב םשאה
ה עונתה .ינמרגה'ירברבה לאהו ימורה לאח
וסיה תא ,השעמל ,שדחמ הפשח קר תינעזגה
בטה תיפוריאה תוירברבה לש םיישרשה תוד
' ופהתל תירצונה תוברתה ידי״לע וסוכש ,תיע
.הילוגליגלו היתוכ

ה רקמב אל השחרתה "הינשה ןויצ״תביש"
 הלאשה ."תירצונה תוברתה תעיקש" תעשב
רתה תליחת םע שממ הררועתהש ,תידוהיה
והו התדלימ איה תודהיהש ,תירצונה תוב
ל ש הרוצב הנורתפ לע האב ,תחאכ התר
ל ש יתרבחה הדיקפת םויס םע" הנידמ תמקה
ם ע רזח ,ונושלב ,ושי ."ברעמב תאז תוברת
ה לא אמורמ ,תונושה תוילעהו ו״ליב ילוע
צונש תוברתהו הרבחה ,הנידמה םלוא ! לילג
ת יברעמה תוברתל יוקיח אלא ןניא לארשיב ור
ת עדלש העשב־הב ,הרייעה־תוברתל ךשמהו
ק ר יעבט תויהל לוכי ינויצה ןורתפה" רבחמה
ת ורורב תומגמ יתש ןיבש תוידדההש הדימב
ת וימצעה יוטיב רצייבש תוילסרבינואה ולא
ה מצע הלאשבש תוילסרבינואהו תיטבשה
ת וריהבה תילכתב תרדגומו תמלשומ היהת
" רש ,תיתימא תונויצ ...תינויצה הנבהה דוסיב
ן יא ...הבוח אלא תוכז הניא ,תיפרגואיג ,תיש
סונה תועצמאב [ךילהתה תא] ותוא רותפל
ל ש השרדמ״תיבב תונכומה תויתרבחה תוח
א וה תונויצה דיקפת ...תירצונה היצזיליביצה
ת ידוהיה המואה תרוצ תא רוצילו רוזחל
ה נידמה תא רציו רזח סרגנוקהש רחאל
ל אוה ארוק ,רבד לש ומוכיסב ."תידוהיה
 הכלהה תושדחתהלו תונויצה לש התוהמ יוניש
.ונימיב תידוהיה

' יתרבחה רטשמה תא אופא לסופ ףסוי־ךב
ל כו־לכמ לארשי־תנידמב יטילופה״יתוברתה
י וקיחו ךשמה לש היגולואידיא לע ססובמכ
, תירוטסיהה תואיצמה תא םימאות םניאש
א רוקה יושע הרואכל .תיתוברתהו תיפרגואיגה
א לו ,"םיריעצה םירבעה" לא הבריק וב אוצמל

,ף״לא תאצוה !הרייעה :(רגה) ףםוי*ןב השמ •
. ׳םע 1968 ; 156

יגמ "תינענכה" הנעטב יכ ןעוט רבחמה .איה
ע יגמ לבא תיפרגואיגה תושיה יוטיב ידיל הע
ם ינענכ םג" :יתוברת ףלס םג יוטיב ידיל הב
י דרומ ינב אלא םניא םמצע הלא םיקודא
* ץרא תולובג ןיב לא ולפנ אלו הקבילאירתכ
, רמולכ ."דבלב וז םתנעט םוש לע שדוקה
י והיזה תלאשל םוסיבה־תב הדיחיה הנעטה
ו א ץראה״דולי ותויה תנעט איה "ירבע״ה לש
ה שקש העשב־הב ,רעונמ הב הרעתהש ימ
ם ויק תלעב תירוקמ "תירבע" תוברת אוצמל
ת וברת אוצמל רשפא־יא יאדוובו ,יאמצע
רע איצוהל ,םיכרע תלעב המודק "תירבע"
ן דיעב ינרדומה םדאה ליבשב ,םייתימ םיכ
ו א ,התריציל םוקמ שי םא" .ללחל תוסיטה
ה קווד והירה—תימש תוברת לש ,השודיחל
ל םיווצמ ונאש יפכ ,תינברה הכלהה ללחב
. ..שדח יניס׳דמעמב התוא לבקל וא התונש
, תיתוברתה תושדחתהה וא ,תינענכה הכפהמה
ת יתורפסה תיליעהש ןויכמ הילאמ חמצת אל
ת ציב ךותמ תיעבט חמצת איה !ךכ הצור
 לע ךמתסהב קרוראו תיאסרגנוקה המשגהה
ל ש םיסב לע חתפתת איה .םיילילשה הינותנ
י נחור ןוצר לש םיסב לע אלו תיסיפ תושי
."דבלב

ר קחמ וניא ,רומאכ ,ףסוי־ןב השמ לש ורפס
ה ייאר לעב סומלופי בתכ אלא םסובמ יאמדקא
ת ויוארה דאמ תוירוקמ תונחבהו תימארונאפ
שרפה םע םיכסמ ךניא וליפא ,ןויעל תוחפל
ל ש ופוסב .תונקסמה םע וא תירוטסיהה תונ
ע בטויש יוניכל וא םשל תובישח ןיא ,ןובשח
־ תנידמב תמייקה תידסומה״תישונאה תוהמב
ת ודדומתהמ אצוי-לעופכ בצועת איה !לארשי

- ה ,תיתרוסמה הכלהה ןיב "תלחוז״ו הפירח
ת וברתה תשורי ןיב ,"ימלשורי״הו "ילבב"
ה ל ןיא ןיידעו ,הנממ קתניהל ןיאש תיברעמה
רח ,המודמכ ,היהי אל יפוסה רצותה .ףילחת
ת ויוברת—תילכתב״השדח וא תירוקמ תוב
־ לכ הליהמו גוזימ אלא—אצמנב ןניא ולאכ
ל כ ןיב תודדומתה שבכמב תשבכנה איהש
א ל לארשי יכ תוזחל וליפא רשפא .תודוסיה
, תויהל ףיסות אלא שדחמ־הריציל הריז היהת
ם ינתיא־תמחלמ לש הריז ,דימת התיהש יפכ
.םמצע ןיבל םימייק םירבד ןיב

.י .ש
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